
 

 

 

 

 

Primeiro Aditivo ao Edital 001/2019– Concurso Público Municipal 

Modifica os itens 4.12.3 e 13.6 do Edital 
e os Anexos I e II (conhecimento 
específico) do Edital 001/2019 - Edital 
do Concurso Público e dá outras 
providencias.  

O Prefeito Municipal de Baixa Grande do Ribeiro, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para o conhecimento dos interessados que o item 13.6 e Anexos I e II 
(conhecimento específico) do Edital passam a vigorar com a seguinte redação:  

4.12.3. Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão aceitos contados da data de 
colação de grau  do curso superior exigido para o cargo,  mediante apresentação de 
Certificado de Conclusão do Curso  reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato 
está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os títulos de que 
trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório 
ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

 

13.6. O regime de trabalho dos candidatos aprovados e nomeados será o  Regime 
Estadutário. 
 

ANEXO I  
QUADRO DE DISPONIBILIDADE DE VAGAS 

 
Nº de 

Ordem 
Cargo Requisitos 

Necessários 
Vencimento Número 

de Vagas 
Taxa de 

Inscrição 
Carga 

Horária 
PD 

01 Auditor 
Fiscal de 
Tributos 

Municipais 

Ensino Superior 
com Habilitação 
em Direito, 
Ciências 
Contábeis, 
Administração 
ou Economia 
eRegistro no 
Conselho 
Regional 
Competente 

R$ 4.000,00 01 R$ 110,00 30 hs - 

Total de Vagas  01 -   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ANEXO II 
Conteúdos Programáticos 

 
OS CARGOS E SEUS RESPECTIVOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICO 

Conhecimento Específico 
DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição: conceito e tipos. A Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988: Princípios fundamentais. Direitos e Garantias Fundamentais: 
direitos e deveres individuais e coletivos; direitos sociais; nacionalidade. Administração Pública: 
disposições gerais; servidores públicos civis e militares. Poderes da União. Poder Legislativo: o 
Congresso Nacional e suas atribuições: a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o processo 
legislativo, a fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Ordem Econômica e Financeira: 
Sistema Financeiro Nacional. Finanças  Públicas: normas gerais, orçamentos. Ordem Social: 
disposição geral, a seguridade social, a educação, a família, a criança, o adolescente e o idoso. 
DIREITO ADMINISTRATIVO: Conceito, fontes e princípios do Direito Administrativo, Controle da 
Administração Pública. Administração Pública. Estrutura administrativa: conceito, elementos, 
poderes, organização, órgãos públicos, agentes públicos, responsabilidade civil do Estado. 
Atividades Administrativas: conceito, natureza, fins e princípios  básicos. Poderes e deveres do 
administrador público. Uso e abuso do poder. Poderes Administrativos: poder vinculado, poder 
discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia. Atos 
administrativos: conceito e requisitos. Atributos. Classificação. Espécies. Anulação e revogação: 
efeitos. Organização Administrativa Brasileira: administração direta e indireta. Centralização e 
descentralização. Licitações (Lei n.º 8.666/93 e suas  alterações): conceito, princípios, objeto e 
finalidade. Obrigatoriedade, dispensa e inexigibilidade. Modalidades. Procedimentos e fases. 
Revogação e anulação (fundamentos, iniciativa e efeitos decorrentes). Comissão Permanente de 
Licitações (constituição e responsabilidade). Contratos administrativos: conceito, características 
e principais tipos, reajuste de preços, correção monetária. Reequilíbrio econômico e financeiro. 
de maio de 2010 . CONTABILIDADE PÚBLICA: Plano de contas único para os órgãos da 
Administração Direta. Registros contábeis de operações típicas em Unidades Orçamentárias ou 
Administrativas (sistemas: orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação). 
Inventário: material permanente e de consumo. Lei n.º 4.320/1964 e alterações: Disposições 
Gerais, da Receita, da Despesa: das Despesas Correntes; das Despesas de Capital; da proposta 
Orçamentária: conteúdo e forma da proposta orçamentária; da elaboração da Proposta 
Orçamentária; Das Previsões Plurianuais; Das previsões Anuais; Da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; Da Lei de Responsabilidade Fiscal. ORÇAMENTO PÚBLICO, FINANÇAS 
PÚBLICAS E CONTROLE INTERNO. Orçamento Público: elaboração, execução, acompanhamento 
e controle. Créditos adicionais, especiais, extraordinários, ilimitados e suplementares. Plano 
Plurianual. Projeto de Lei Orçamentária Anual: elaboração, aprovação, acompanhamento e 
controle. Princípios orçamentários. Diretrizes Orçamentárias. Processo orçamentário. Métodos, 
técnicas e instrumentos do Orçamento Público. Normas legais aplicáveis ao Orçamento Público. 
SIDOR, SIAFI. Receita pública: categorias, fontes, estágios, dívida ativa. Despesa pública: 
categorias, estágios, suprimento de fundos, restos a pagar, despesas de exercícios anteriores. A 
Conta Única do Tesouro.Licitações: modalidade, dispensa e inexigibilidade. Supervisão 
ministerial e controle interno. Tipos e formas de atuação do Sistema de Controle: legislação 
básica, tomadas e prestações de contas. Responsabilidades dos dirigentes e demais usuários de 
recursos públicos. Julgamento e penalidades aos responsáveis pelos recursos públicos. Tomadas 
e prestações de contas. Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 
101/2000): princípios, objetivos, efeitos no planejamento e no processo orçamentário; limites 
para despesas de pessoal; limites para a dívida, e mecanismos de transparência fiscal. Análise de 
processos licitatórios, acordos, convênios e contratos.Empenhos (global, estimativo e 
ordinário). DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO. Ordem econômica e financeira. Princípios  



 

 
 
 
 
 
 
gerais. Receita Pública: classificação. Orçamento Público: princípios orçamentários. Elaboração 
do orçamento: processo legislativo. Despesa pública: classificação. Execução do orçamento. 
Controle e fiscalização de execução orçamentária. Lei de Responsabilidade Fiscal. O papel dos 
Tribunais de Contas. Tributação e orçamento. Direito Tributário: princípios. Competência e 
capacidade tributária. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Tributos em espécie e 
classificação. Imunidade, isenção e anistia. Obrigações tributárias: conceito, natureza, espécies, 
elementos, fato gerador e sujeito ativo e passivo da obrigação tributária. Responsabilidade 
tributária. Crédito tributário: constituição do crédito tributário, lançamento e suas modalidades, 
garantias e privilégios Suspensão e extinção da exigibilidade do crédito tributário. Matéria 
tributária em juízo: execução fiscal, ação anulatória de débito fiscal e mandado de segurança. 

 

Os demais itens do Edital 001/2019 permanecem ratificados. 

Baixa Grande do Ribeiro (PI), 25 de Novembro 2019 
 
 
 
 
 

Ozires Castro Silva 
Prefeito Municipal 

 
 


